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DĖL PAPILDOMŲ LĖŠŲ SKYRIMO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, prašo Ministerijai papildomai skirti 11 605 835 eurus, iš jų:
4 805 468 eurus – įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo paslaugas, vadovaujantis
Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
vakcina organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 ,,Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis
įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kompensuoti už 3 mėnesius (2021 m. birželio–rugpjūčio
mėnesius).
1 163 930 eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), teikiančioms pirmines
ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugpjūčio mėn.
paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis.
Vadovaujantis Aprašo 401 punktu, ASPĮ už kiekvieną, prie atitinkamos ASPĮ, prisirašiusį šeimos
gydytojo ir jo komandos bet kokia forma (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu, telefonu ir kt.)
paskatintą skiepytis ir paskiepytą pirmąja COVID-19 vakcinos doze asmenį, iš valstybės biudžeto
lėšų mokamos skatinamosios lėšos - 5 eurai. Skatinamosios lėšos ASPĮ mokamos už kiekvieną
kalendorinį mėnesį, skaičiuojant nuo 2021 m. liepos 1 d. ir skiriamos šeimos gydytojų ir jų
komandos narių darbo užmokesčio priedams mokėti.
5 401 080 eurų Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių ASPĮ, sudariusių ir
nesudariusių sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų apmokėjimo Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis darbuotojų, teikiančių sveikatos
priežiūros paslaugas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sergantiems pacientams, patirtų
išlaidų už 2021 m. liepos mėnesį darbo užmokesčio didinimui kompensuoti vadovaujantis Asmens
sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymu
Nr. V-2426 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
235 357 eurus ASPĮ, 2020 m. teikusių slaugos ir palaikomojo gydymo, stacionarines
paliatyviosios pagalbos paslaugas (toliau – stacionarinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos
paslaugos), apmokamas PSDF lėšomis ir negavusių pilno apmokėjimo už faktiškai suteiktas
minėtas paslaugas, patirtiems nuostoliams kompensuoti.
2020 m. atsižvelgiant į besikeičiančią, COVID-19 pandemijos koreguojamą situaciją šalyje,
asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka buvo koreguojama, taikant priemones,
skatinančias ASPĮ teikti daugiau asmens sveikatos priežiūros paslaugų, bet tuo pačiu ir išlaikant
PSDF tvarumą. Dėl pasikeitusios paslaugų apmokėjimo tvarkos 15 ASPĮ, teikusių stacionarines
slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas, apmokamas PSDF lėšomis, negavo pilno apmokėjimo

už faktiškai suteiktas minėtas paslaugas ir dėl šios priežasties patyrė nuostolių. Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 15 ASPĮ neapmokėta už faktiškai suteiktas
stacionarines slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas ir ši suma sudaro 1 181 002 eurų.
Ministerija, atsižvelgdama į įtemtą ASPĮ finansinę padėtį dėl užsitęsusios COVID-19 pandemijos ir
siekdama spręsti susidariusią situaciją, kreipėsi į šias įstaigas, prašydama pateikti stacionarinės
slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti įstaigos patirtų sąnaudų palyginimą 2019 ir
2020 metais, pateikiant paaiškinimus (pagrindimus), jei atitinkamos šioms paslaugoms teikti patirtų
sąnaudų grupės 2020 metais reikšmingai augo, lyginant su 2019 metais. Prašymus dėl patirtų
nuostolių kompensavimo ir reikalingą informaciją nuostoliams pagrįsti pateikė 6 ASPĮ.
Kompensuojamoji suma apskaičiuota įvertinus 2019 m. ir 2020 m. sąnaudų, patirtų ASPĮ teikiant
stacionarines slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas, skirtumą. Atkreiptinas dėmesys, kad
buvo vertintos tik tos ASPĮ patirtų sąnaudų grupės, kurios yra tiesiogiai susijusios su stacionarinės
slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimu t. y. sąnaudos medicinos reikmenims,
maitinimui, komunalinėms paslaugoms ir ryšiams. Darbo užmokesčio sąnaudos vertintos tik tais
atvejais jei ASPĮ patvirtino, kad minėtoms paslaugoms teikti 2020 m. buvo įsteigti papildomi etatai.
Papildomai buvo vertintos 2020 m. ASPĮ patirtos sąnaudos remontui bei kitos sąnaudos ir į
kompensuojamąją sumą įtrauktos tik ta apimtimi, kuria įstaigos pagrindė, kad minėtos sąnaudos
tiesiogiai buvo susijusios su stacionarinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimu.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gydymo įstaigos pavadinimas
VšĮ Radviliškio ligoninė
VšĮ Šilalės rajono ligoninė
VšĮ Širvintų ligoninė
VšĮ Regioninė Telšių ligoninė
VšĮ Pasvalio ligoninė
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė
Iš viso

Suma už 2020 m. neapmokėtas
faktiškai suteiktas slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugas
-62 134,18
-463 109,08
-27 056,83
-47 950,96
-33 548,63
-27 978,07
-661 777,75

Kompensuojama
suma, Eur
41 408,4
135 427,8
9 207,7
12 221,1
30 619,6
6 472,3
235 356,9

PRIDEDAMA. Lėšų poreikį pagrindžianti informacija, 19 lapų.
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